
Certificado 
Certificamos que WANDERSON WILLIAN DAMASCENO ARAÚJO 

participou como monitor do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” 

coordenado pelo docente Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido como 

atividade do evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE 

Campus Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que IURE DE SOUZA  CUNHA participou como monitor do 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente Francisco 

de Assis Silva Panta e desenvolvido como atividade do evento em comemoração 

aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, perfazendo carga 

horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que CÍCERA GABRIELE DE LIMA GALVÃO participou 

como monitora do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo 

docente Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido como atividade do 

evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus 

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que JÔNATA GONÇALVES  DA SILVA participou como 

monitor do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente 

Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido como atividade do evento em 

comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, 

perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que EMANUELA MARIA SANTOS XAVIER participou 

como monitora do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo 

docente Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido como atividade do 

evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus 

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que VINICIUS CARVALHO MODESTO participou como 

monitor do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente 

Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido como atividade do evento em 

comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, 

perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que DANIELE SILVA MENEZES participou como monitora 

do minicurso: “Língua  e cultura hispânica” coordenado pelo docente 

Francisco de Assis Silva Panta e desenvolvido como atividade do evento em 

comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus Petrolina, 

perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          



Certificado 
Certificamos que FRANCISCO DE ASSIS SILVA PANTA coordenou o 

minicurso: “Língua  e cultura hispânica” desenvolvido como atividade do 

evento em comemoração aos 50 Anos do Curso de Letras da UPE Campus 

Petrolina, perfazendo carga horária de 10 horas.  

Petrolina -PE, 23 de novembro de 2018 

                                                          


